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Κωνσταντίνος Μίχαλος

Ο άλλος δρόμος για ταχύτερη
και οικονομικότερη
απονομή δικαιοσύνης

1ο Πρότυπο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του ΕΒΕΑ
για τη Διαιτησία
Σχολική Διαμεσολάβηση:
Ναι, υπάρχει ευτυχία, που να κόβεται στα τρία!!!

«Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα
σύμβαση και θα αναφέρεται στην εγκυρότητα,
την ερμηνεία ή σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, θα επιλύεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/9.01.1979
(ΦΕΚ 9Α΄/22.01.1979) περί συστάσεως από το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών μονίμου διαιτησίας
για την επίλυση των εμπορικών διαφορών».
Ρήτρα Διαιτησίας

«Κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση,
σε περίπτωση, δε, που τα μέρη αδυνατούν να καταλήξουν
σε συμφωνία, παραπέμπεται προς επίλυση μέσω
διαμεσολάβησης στο Κέντρο Διαμεσολάβησης
που λειτουργεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό του».
Ρήτρα Διαμεσολάβησης
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί φίλοι,
Το καλοκαιρινό τεύχος του ADRmag είναι αφιερωμένο στη
Διαιτησία για έναν πολύ ευχάριστο λόγο που κάνει τους ανθρώπους
του Επιμελητηρίου ιδιαίτερα χαρούμενους και περήφανους.
Πρόκειται για την διοργάνωση του 1ου Πρότυπου Εκπαιδευτικού
Σεμιναρίου για τη Διαιτησία που διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία
στο ΕΒΕΑ, φιλοξενώντας μερικούς εκ των κορυφαίων εισηγητών
επί του θέματος και κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του.
Στο τεύχος αυτό έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και ένα άρθρο του Νομικού Συμβούλου του
ΕΒΕΑ, κ. Σταύρου Βαρδαλά, ο οποίος απετέλεσε και έναν από τους στυλοβάτες του πρόσφατου
σεμιναρίου.
Παρά τις κρίσιμες στιγμές που διανύει η χώρα μας, το Επιμελητήριο και οι άνθρωποί του δε
σταματούν να αγωνίζονται για να προσφέρουν στα μέλη του υπηρεσίες που θα βελτιώσουν την
επιχειρηματικότητα και θα δώσουν το στίγμα μιας νέας εποχής που θα ευνοεί την οικονομική
ανάπτυξη και την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Έτσι, παρά τις καταιγιστικές πολιτικές και
οικονομικές εξελίξεις που το πλαισίωσαν χρονικά, το Σεμινάριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία
και πλούσιο υλικό από τις δύο εβδομάδες που διήρκεσε μπορείτε να βρείτε στις επόμενες
σελίδες.
							

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Μίχαλος
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελ.: 3

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΑ

Σελ.: 5

Κωνσταντίνος Μίχαλος
«Ο άλλος δρόμος για ταχύτερη

Εκδότης:
Κωνσταντίνος Μίχαλος,
Πρόεδρος ΕΒΕΑ
Επιμέλεια Έκδοσης:
Γραφείο Τύπου ΕΒΕΑ
Τμήμα Διαιτησιών ΕΒΕΑ
Συντονιστής - Σύμβουλος Έκδοσης:
Αλεξία Κ. Κουκκουλλή, Δικηγόρος
Δ.Σ.Αθηνών και Κύπρου (Δ.Σ. Λευκωσίας),
LL.M. (Athens) MPhil (University of
London) IALS Arb (University of London),
Διαιτητής στο Ε.Β.Ε.Α., Διαμεσολαβήτρια,
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
Συντακτική Ομάδα:
Βαρδαλάς Σταύρος,
Νομικός Σύμβουλος ΕΒΕΑ
Μοσχίδου Σταυρούλα, Δικηγόρος,
Διαιτητής, Διαμεσολαβήτρια,
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
Παναγόπουλος Χρήστος, Προϊστάμενος
του Τμήματος Διαιτησιών του ΕΒΕΑ,
Οικονομολόγος, Πολιτικός Επιστήμων
Σταυριανάκης Βασίλειος,
Δικηγόρος, Διαμεσολαβητης
Βλασσερού Κυριακή,
Νομικός, Τμήμα Διαιτησιών ΕΒΕΑ
Μέριανου Εύη, Δικηγόρος
LL.B. (University of Athens), LL.M. (University of Maastricht), Συνεργάτις του Δικ.
Γραφείου «Κουκκουλλής και Συνεργάτες».
Σχεδιασμός Έκδοσης
Ξένια Ροδοθεάτου
Συντονισμός Έκδοσης
Μάκης Παπαγεωργίου
Εκτύπωση
Λυχνία
Επιμέλεια Έκδοσης
Excess

4

και οικονομικότερη απονομή
δικαιοσύνης»
Σελ.: 8

Σταύρος Βαρδαλάς
Οι κοινές προσπάθειες για τους θεσμούς
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

Σελ.: 10

Εύη Μέριανου
1ο Πρότυπο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του ΕΒΕΑ
για τη Διαιτησία

Σελ.: 16

Σχολική Διαμεσολάβηση:
Ναι, υπάρχει ευτυχία, που να κόβεται στα τρία!!!

Σελ.: 18

Ιωάννης Δρυλλεράκης
50 Χρόνια Δικηγορίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κωνσταντίνος
Μίχαλος
Ο άλλος δρόμος για ταχύτερη
και οικονομικότερη απονομή
δικαιοσύνης

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος παραχωρεί συνέντευξη στην Εύη
Μέριανου, Δικηγόρο, Δ.Σ. Πειραιώς, LL.B. (University of Athens), LL.M. (University of
Maastricht)
Ε: κ. Πρόεδρε τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η διοργάνωση του πρώτου Πρότυπου Εκπαιδευτικού
Σεμιναρίου για τη Διαιτησία. Θα μπορούσατε να
μας μεταφέρετε τις εντυπώσεις όσων το παρακολούθησαν;
Α: Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν, με την ευκαιρία που μου δίνετε, όσους εργάστηκαν, προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο εγχείρημα.
Ευχαριστίες ασφαλώς πρέπει να αποδοθούν σε
όλους τους εισηγητές και ιδιαίτερα στην κ. Αλεξία
Κουκκουλλή, η οποία με ζήλο και επιμονή έχει εργασθεί μεθοδικά όλα αυτά τα χρόνια, για να αναδειχθεί ο θεσμός της Διαιτησίας και στη χώρα μας.
Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε το τεράστιο ενδιαφέρον του επιχειρηματικού και νομικού κόσμου
για τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών
και πιο συγκεκριμένα για τον θεσμό της Διαιτησίας.
Αυτό αποδεικνύεται, καταρχήν, από την μεγάλη συμμετοχή. Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας ήταν
και η σύμπραξη αρκετών καταξιωμένων εισηγητών,
ίσως για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, που έχουν
ασχοληθεί ενδελεχώς με τον θεσμό της Διαιτησίας.

Επιφανείς άνθρωποι του νομικού κόσμου και καταξιωμένοι επιστήμονες απάντησαν σε μία σειρά από
λειτουργικά και οργανωτικά ζητήματα που τέθηκαν
επί τάπητος κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, που
είχε διάρκεια 60 ωρών. Διατυπώθηκαν σύγχρονες
απόψεις, αναλύθηκαν πραγματικές υποθέσεις και
δόθηκαν όλα τα απαραίτητα εφόδια στους συμμετέχοντες, για να αντεπεξέλθουν επαρκώς στις διαιτητικές διαδικασίες.

Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε το τεράστιο ενδιαφέρον
του επιχειρηματικού και νομικού
κόσμου για τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και
πιο συγκεκριμένα για τον θεσμό
της Διαιτησίας.
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Ε: Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι οι εναλλακτικές
μέθοδοι επίλυσης διαφορών έχουν μεγαλύτερη
απήχηση στο εξωτερικό;
Α: Στην Ελλάδα λείπει ακόμη η ευρεία διάδοση της
κουλτούρας για τις εναλλακτικά μέσα επίλυσης διαφορών. Το Επιμελητήριό μας εργάζεται πάνω στην
αλλαγή αυτής της αντίληψης, δείχνοντας στα μέλη
μας έναν άλλον δρόμο για ταχύτερη και οικονομικότερη απονομή δικαιοσύνης. Η Διαιτησία από αυτή
την πλευρά ενισχύει την επιχειρηματικότητα. Επομένως είναι μία πρόκληση για τη δική μας πλευρά
να ενισχύσουμε τον θεσμό της Διαιτησίας και στη
χώρα μας. Ο θεσμός της Διαιτησίας εισάγει μια διαφορετική αντίληψη, πιο ήπια αλλά το ίδιο αποδοτική
και ισχυρή όσο η παραδοσιακή δικαστική απόφαση.
Εκτός από τα προφανή πλεονεκτήματα της Διαιτησίας, θα πρέπει να προσθέσουμε, την εμπιστευτικότητα της υπόθεσης και την εκτελεστότητα της διαιτητικής απόφασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό. Με απλά λόγια η Διαιτησία ως διαδικασία
είναι πιο κωδικοποιημένη σε σύγκριση με άλλες μεθόδους και αυτό αυτομάτως της προσδίδει ένα πιο
αξιόπιστο προφίλ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι οι διαιτητικές αποφάσεις είναι νομικά δεσμευτικές για τους διαδίκους.

Α: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύουν ξένες πολυεθνικές εταιρίες, με έδρα σε χώρες όπου η Διαιτησία
είναι αρκετά διαδεδομένη. Από την άλλη φαίνεται να
δημιουργείται ένα ρεύμα και από μικρές επιχειρήσεις,
οι οποίες δεν μπορούν να αντέξουν τις πολύπλοκες
γραφειοκρατικές, μακροχρόνιες και κοστοβόρες
διαδικασίες των δικαστηρίων. Η οικονομική ύφεση
φαίνεται πως οδηγεί αναπόφευκτα ένα κομμάτι του
επιχειρηματικού κόσμου σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Από την άλλη, οι ευεργετικές ιδιότητες
της Διαιτησίας δε σταματούν εδώ. Ένα από τα βασικότερα εμπόδια στην προσέλκυση ξένων άμεσων
επενδύσεων είναι η επίλυση πιθανών δικαστικών διενέξεων. Συνεπώς, η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης
που επιφέρει η Διαιτησία, μπορεί να συμβάλλει στην
ανάπτυξη νέων επενδύσεων και, κατ’ επέκταση, στην
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας. Είναι σταθερή άποψή μου ότι οι
Ελληνικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να αναθεωρήσουν
τα κριτήρια επιλογής των τακτικών δικαστηρίων
έναντι των διαιτητικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση για έναν επιχειρηματία είναι προτιμότερο να
λύνει άμεσα τις διαφορές του, παρά να τις διαιωνίζει
με την άσκηση ένδικων μέσων.

Ε: Δεδομένης της επιτυχίας του Σεμιναρίου θα
ακολουθήσουν ανάλογες δράσεις από το ΕΒΕΑ;

Η Διαιτησία ενισχύει την επιχειρηματικότητα, εισάγει μια διαφορετική αντίληψη, πιο ήπια αλλά
το ίδιο αποδοτική και ισχυρή όσο
η παραδοσιακή δικαστική απόφαση.
Ε: Από την έως τώρα εμπειρία σας ως επιδιαιτητής, ποιοι προτιμούν περισσότερο τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών στην χώρα μας
και γιατί;
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Α: Το ΕΒΕΑ αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή τις
εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και το
αποδεικνύει έμπρακτα και με κάθε τρόπο. Στόχος
μας είναι να παρέχουμε στα μέλη μας όσο το δυνατόν καλύτερες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ανέφερα και νωρίτερα,
θεωρώ ότι θα υπάρξουν ανάλογες δράσεις και στο
άμεσο μέλλον. Η ανάγκη για προσφυγή σε ταχύτερες και φθηνότερες μεθόδους επίλυσης διαφορών,
θεωρώ ότι είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Σκοπός είναι
μέσα από τις δράσεις μας να μπορούμε να παράγουμε έργο το οποίο θα έχει γενικότερα ανταποδοτικά
οφέλη τόσο για τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και
για την κοινωνία ευρύτερα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ε: Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για το
Τμήμα Διαιτησιών του ΕΒΕΑ και πώς αυτό συνέβαλε στη διεξαγωγή του Σεμιναρίου;
Α: Πράγματι, στο Επιμελητήριο μας λειτουργεί αυτοτελές Τμήμα Διαιτησιών με σκοπό την παροχή
στα μέλη μας υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αναφορικά με τη διαιτητική επίλυση. Καθώς ο θεσμός της
Διαιτησίας λειτουργεί στο Ε.Β.Ε.Α. από το 1979 κατ’
εφαρμογή του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος,
το Τμήμα αυτό είναι άρτια οργανωμένο στον τομέα
αυτό, διευκολύνοντας τα μέλη μας στην επίλυση των
ζητημάτων τους με τον πιο γρήγορο δυνατό τρόπο.
Τα μέλη μας έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται
στο αρμόδιο Tμήμα, το οποίο θα τα καθοδηγήσει στη
διαιτητική διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς
τους, ξεκινώντας από την υποβολή του αιτήματος
και την επιλογή Διαιτητή μέσα από έναν μακροσκελή κατάλογο προσώπων που διακρίνονται για την
κατάρτιση, το ήθος και τη σημαντική τους ενασχόληση με τον κλάδο του εμπορικού δικαίου, μέχρι και
την περάτωση της. Το Τμήμα είναι ακόμη επιφορτισμένο και με την καθοδήγηση των ενδιαφερομένων
μελών μας για διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης

για ανάλογα περιστατικά. Όλη αυτή η εμπειρία και
η γνώση που έχει συγκεντρώσει αυτά τα χρόνια το
Τμήμα Διαιτησιών στάθηκε καθοριστική βοήθεια
στη διεξαγωγή του Σεμιναρίου. Τόσο ο Προϊστάμενος του Τμήματος κ. Χρήστος Παναγόπουλος, όσο
και η κ. Ελευθερία Παπαθανασίου, ήταν αρωγοί στην
προσπάθεια αυτή, παρέχοντας πληροφορίες στους
συμμετέχοντες για κάθε πτυχή της διαιτητικής διαδικασίας και των πρακτικών ζητημάτων που αναφύονται επ’ αυτής.

Η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης που επιφέρει η Διαιτησία,
μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων επενδύσεων. Για έναν
επιχειρηματία είναι προτιμότερο να λύνει άμεσα τις διαφορές
του, παρά να τις διαιωνίζει με την
άσκηση ένδικων μέσων.
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από αυτοκινητιστικό ατύχημα μπορεί να τελειώσει
ολοκληρωτικά μετά από 10 χρόνια ή και παραπάνω.

Οι κοινές
προσπάθειες

για τους θεσμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών
Σταύρος Βαρδαλάς
Νομικός Σύμβουλος ΕΒΕΑ
Πολλές φορές και, ενίοτε απροσδόκητα, η προσφυγή στην Δικαιοσύνη για την επίλυση αστικών και
εμπορικών διαφορών γίνεται αναπόφευκτη. Από το
καταφύγιο αυτό όλοι μας αναμένουμε μια γρήγορη,
σχετικά όχι πολύ δαπανηρή, και πολύ δίκαιη απόφαση για την επίλυση της διαφοράς. Είναι ένας στόχος
του κάθε πολίτη, που αισθάνεται την ανάγκη να βρει
το δίκιο του, όταν υφίσταται, ή όταν νομίζει ότι υφίσταται, κάποια επίθεση αδικίας. Εναποθέτει, λοιπόν,
τις ελπίδες του στην Δικαιοσύνη.
Η λεγόμενη τακτική Δικαιοσύνη είναι το σύνολο των
οργανωμένων δημόσιων υπηρεσιών, που έχουν σαν
σκοπό την μελέτη της υπόθεσης του αδικούμενου
πολίτη, την επεξεργασία των ισχυρισμών του, τον
συσχετισμό αυτών με τους υφιστάμενους νόμους
και την έκδοση απόφασης, που να αποδίδει το δίκαιο στον δίκαιο πολίτη και το άδικο στον αδικήσαντα. Η οργάνωση, όμως, της τακτικής Δικαιοσύνης
είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, αφού κάθε μέρα
εκδικάζονται ορισμένου αριθμού υποθέσεις, ενώ η
τελική απόφαση εκδίδεται μετά από τρεις βαθμούς
δικαιοδοσίας. Έτσι, μια απλή υπόθεση αποζημίωσης
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Η προσφυγή στην Δικαιοσύνη είναι συνταγματικά
κατοχυρωμένη, σε τέτοιο μάλιστα δημοκρατικό βαθμό, που κάθε ένας, έστω και για (θεωρητικά) αστήρικτους λόγους, μπορεί να καταφύγει στην Δικαιοσύνη
και να ζητήσει την παρέμβασή της με το οποιοδήποτε (δίκαιο πάντοτε) αποτέλεσμα. Η ευκολία αυτή
αποτελεί ένα άλλο δυσμενές χαρακτηριστικό της
τακτικής Δικαιοσύνης, αφού το μεγάλο πλήθος των
υποθέσεων ενεργεί ως ανασχετικός παράγοντας
στην ελπίδα του αδικούμενου να βρει το δίκιο του
γρήγορα.
Οι παλαιοί θεσμοί της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης, ως μέσων εξωδικαστικής επίλυσης των
διαφορών των πολιτών, έχουν αναπτυχθεί για τον
σκοπό αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο. Για να αποτρέψουν, δηλαδή, τις καθυστερήσεις αυτές, για να
περιστείλουν την όλη δαπάνη της επίλυσης της διαφοράς και για να εξασφαλίσουν μια ταχεία και δίκαιη
απονομή της Δικαιοσύνης. Κέρδος χρόνου, κέρδος
δαπάνης και απονομή του δικαίου είναι τα βασικά
χαρακτηριστικά της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης. Και, όπως είναι γνωστό, η μεν διαιτησία εκδίδει απόφαση με ισοδύναμα αποτελέσματα όπως και
η απόφαση της τακτικής Δικαιοσύνης, η δε διαμεσολάβηση ενεργεί κατευναστικά, φιλικά, παραγωγικά
και κοινωνικά αποδεκτά μεταξύ των διαδίκων, των
οποίων η διαφορά θεωρείται, μετά τον συμβιβασμό,
σαν να μην υπήρξε ποτέ.
Η μακρά εμπειρία μου στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης με έχει πείσει ότι η διαιτησία και η διαμεσολάβηση είναι δυνατό να λύσουν ουσιαστικά την οποιαδήποτε δυσλειτουργία στην απονομή της Δικαιοσύνης
στην χώρα μας, σε οποιοδήποτε τομέα του Δικαίου
(αστικές, εμπορικές, οικογενειακές, εργατικές, δημόσιες φορολογικές κλπ., ενδεχομένως και ποινικές).

ΑΡΘΡΟ

Για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει όλοι μας
(νομικοί και μη νομικοί) να συστρατεθούμε και να
κάνουμε ευρύτατα γνωστό το πόση αξία έχει για τον
πολίτη η γρήγορη (και συνεπώς ολιγότερο δαπανηρή) και δίκαιη επίλυση της διαφοράς του. Η αξία
αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον επιχειρηματία,
που επιθυμεί να δρα και να σχεδιάζει με βάση την
οικονομική σταθερότητα της επιχείρησής του, χωρίς
να εξαρτά την συμπεριφορά του από την αβέβαιη
έκδοση των μακροχρόνιων δικαστικών δικών.

στική επίλυση κάθε αστικής ή εμπορικής διαφοράς,
χωρίς την προσφυγή στην χρονοβόρα και δαπανηρή τακτική Δικαιοσύνη.
Αυτές οι σκέψεις με έχουν οδηγήσει στην υπηρεσία
των δύο αυτών θεσμών, είμαι δε βαθειά πεπεισμένος
ότι τα οφέλη είναι πολλαπλά και πολύτιμα για κάθε
συμμετέχοντα στην διαδικασία των θεσμών αυτών.

Η διαιτησία και διαμεσολάβηση, με την αφοσίωση
των στελεχών τους και με την εμπειρία της δράσης
τους, εγγυώνται απεριόριστα μια επιτυχή πορεία
στην διαδικασία της εξωδικαστικής απονομής της
Δικαιοσύνης προς όφελος όλων των μελών της κοινωνίας, επιχειρηματιών, δικηγόρων, απλών πολιτών.
Η επιτυχία των υπέροχων αυτών θεσμών στον ευαίσθητο τομέα της απονομής της Δικαιοσύνης εξαρτάται από την ειλικρινή πεποίθηση όλων μας ότι είναι
οι μόνοι κατάλληλοι τρόποι για την ισοδύναμη ορι-

9

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
1ο Πρότυπο
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
του ΕΒΕΑ
για τη Διαιτησία
Εύη Μέριανου
Δικηγόρος, Δ.Σ. Πειραιώς, LL.B. (University
of Athens), LL.M. (University of Maastricht)
Από τις 17 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών το 1ο Πρότυπο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τη Διαιτησία με τη
συμμετοχή Εισηγητών εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι εξέτασαν σφαιρικά το θεσμό της Διαιτησίας αλλά
εντρύφησαν και σε ειδικότερα ζητήματα καλύπτοντας ένα χρονικό πλαίσιο εξήντα ωρών.

Όπως πάντοτε, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στόχευσε σε ένα αποτέλεσμα υψηλού επιπέδου και πέτυχε τη δημιουργία ενός άρτιου σεμιναρίου που σκοπό είχε τόσο να παράσχει θεωρητική
γνώση, όσο και πρακτική εξάσκηση, είτε μέσω βιωματικών ασκήσεων, είτε μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων
αλλά και των εισηγητών. Η στήριξη του Προέδρου
του, κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και στην προώθηση του
θεσμού της Διαιτησίας, του οποίου το ρόλο θεωρεί
κομβικό για την ευημερία και την ομαλή ανάπτυξη
των επιχειρήσεων, ήταν και πάλι αποφασιστική μην
παραλείποντας να δώσει το στίγμα του σε κάθε εισήγηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου.
Η επιστημονική επιμέλεια και εκπαιδευτική εποπτεία
του προγράμματος είχε ανατεθεί στην κ. Αλεξία
Κουκκουλλή, Δικηγόρο, Διαιτητή, Διαμεσολαβήτρια
και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, η οποία για έτι
μία φορά περιέβαλε με ζήλο ένα απαιτητικό εκπαιδευτικό σεμινάριο. Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε εις
πέρας με την πολύτιμη συνδρομή των κ.κ. Σταύρου
Βαρδαλά (Ταμίας Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) και Ιωάννη Δαμηλά-

Η Επιστημονική Επιτροπή. Από αριστερά: ο κ. Σταύρος Βαρδαλάς, η κ. Σταυρούλα Μοσχίδου, η κ. Αλεξία Κουκκουλλή και ο κ. Ιωάννης Δαμηλάκης.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

κη (Μέλος Δ.Σ. Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.), η παρουσία των οποίων
συνέβαλε καθοριστικά με την εκτεταμένη εμπειρία
τους στη Διαιτησία, τόσο ως Διαιτητές, όσο και ως
Επιδιατητές, και με τη μακρά δικηγορική τους πορεία, καθώς και της κ. Σταυρούλας Μοσχίδου (Μέλος
Δ.Σ. Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.), Δικηγόρου, Διαιτητή, Διαμεσολαβήτριας και Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών.
Η θεματολογία των εισηγήσεων επιλέχθηκε με γνώμονα να καλυφθεί σφαιρικά το θέμα της Διαιτησίας,
αλλά ταυτόχρονα να δοθεί έμφαση και σε πολύ κρίσιμα στοιχεία, όπως είναι το Προεδρικό Διάταγμα
31/1979 για τη Διαιτησία του ΕΒΕΑ, η ακύρωση των
διαιτητικών αποφάσεων, η διαιτητική ρήτρα, κ.ά., για
τα οποία υπήρξαν ξεχωριστές εισηγήσεις από τους
κορυφαίους εισηγητές που θα μπορούσε κανείς να
ακούσει επ’ αυτών.
Σε μια περίοδο ιδιαίτερη ώστε να επιτευχθεί η διαθεσιμότητα πολλών εκ των εισηγητών λόγων των
κρίσεων των μελών ΔΕΠ αλλά και των ειδικότερων
κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών συνθηκών της
χώρας, η επιστημονική και οργανωτική ομάδα του
σεμιναρίου κατέβαλλε σημαντική προσπάθεια ώστε
να καταρτίσει ένα πλήρες πρόγραμμα με ροή και
συνοχή.
Έτσι την πρόσκληση του ΕΒΕΑ αποδέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά εισηγητές όπως ο κ. Φίλιππος Μανώλαρος,
η κ. Χαρούλα Απαλαγάκη, ο κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός, ο κ. Δημήτρης Τσικρικάς, η κ. Μαρία Γαβουνέλη, ο κ. Ιωάννης Δρυλλεράκης και φυσικά ο Νομικός
Σύμβουλος του ΕΒΕΑ, κ. Σταύρος Βαρδαλάς.

Ο κ. Φίλιππος Μανώλαρος, Πρόεδρος Εφετών, και δίπλα του ο κ. Σταύρος Βαρδαλάς, Νομικός Σύμβουλος
του ΕΒΕΑ και Ταμίας του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Ο κ. Φίλιππος Μανώλαρος, Πρόεδρος Εφετών

Ο κ. Φίλιππος Μανώλαρος, Πρόεδρος Εφετών, παρουσίασε ενδελεχώς τη δομή της διαιτητικής απόφασης και για 2 ολόκληρες ημέρες απάντησε σε
πλήθος ερωτήσεων των συμμετεχόντων, οι οποίοι
είχαν μάλιστα την ευκαιρία να συντάξουν υπό την
επίβλεψή του μέρος διαιτητικής αποφάσεως στο
πλαίσιο διαδραστικών και βιωματικών ασκήσεων.
Η μακροχρόνια εμπειρία του στην δικαστική έδρα
ήταν πηγή γνώσης για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι
εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την παρουσία ενώπιον
τους ενός Πρόεδρου Εφετών για να αντλήσουν πληροφορίες για τη σύνταξη μιας δικαστικής απόφασης
και τα σημεία της που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής,
αλλά ταυτόχρονα και για να αντιληφθούν τη σημασία μιας τέτοιας διαδικασίας για τα εμπλεκόμενα στη
διαφορά μέρη.
Η κ. Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια της Νομικής
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., την παρουσία της οποίας ανέμεναν με ιδιαίτερη χαρά και
ενδιαφέρον όλοι οι συμμετέχοντες, αναφέρθηκε επί
περίπου 4 ώρες στο θέμα της διαιτητικής ρήτρας
ένα σημαίνον ζήτημα που αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο της διαιτητικής διαδικασίας και ήταν όπως αναμενόταν καθηλωτική. Παρά τον περιορισμένο χρόνο
για ένα τέτοιο θέμα κατάφερε να καλύψει εις βάθος,
περιεκτικά και με ενάργεια όλες τις προεκτάσεις του
θέματος της διαιτητικής ρήτρας και να δώσει τροφή
για σκέψη και περαιτέρω ερωτήσεις, ενώ παρά τις
αυξημένες της υποχρεώσεις λόγω της κομβικής της
θέσης ως Νομική Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο για τη χώρα και την οικονομία της χρονικό διάστημα δε στέρησε την παρουσία της από τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο.
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Ο κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της
Θράκης

Ο κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της
Θράκης, άμεσος και γλαφυρός, είχε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του την αμέριστη προσοχή
των συμμετεχόντων στο Σεμινάριο και ανέπτυξε μοναδικά και διεξοδικά σε συνολικά τέσσερις ώρες ένα
ιδιάζον θέμα, όπως είναι εκείνο της ακύρωσης των
διαιτητικών αποφάσεων, που εύλογα προκάλεσε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις αγγίζοντας ζητήματα που άπτονται πολλών
διαφορετικών κλάδων του δικαίου. Ο κ. Καλαβρός, ο
οποίος έχει συνδράμει ευεργετικά την επιστημονική
κοινότητα με το πλούσιο συγγραφικό του έργο στον
τομέα της Διαιτησίας, απάντησε με κάθε δυνατή λεπτομέρεια στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων και
εξέφρασε την επιθυμία για ανάλογες πρωτοβουλίες
στο μέλλον.

ο κ. Δημήτρης Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μέλος Δ.Σ. Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.

Η σκυτάλη δόθηκε στον κ. Δημήτρη Τσικρικά, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
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στημίου Αθηνών και Μέλος Δ.Σ. Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., ο οποίος
με τη ζωντανή προσωπικότητά του και με όπλο του
τα αναλυτικά παραδείγματα και την έμφαση στη λεπτομέρεια, ανέπτυξε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα σε δύο δίωρες εισηγήσεις, αναφερόμενος στην
πρώτη στο θέμα των Ασφαλιστικών Μέτρων και στη
δεύτερη στην Αναγνώριση Αλλοδαπών Διαιτητικών
Αποφάσεων, ζητήματα εξαιρετικά κρίσιμα στην πράξη. Η μεταδοτικότητά του ήταν καθοριστικός παράγοντας για την κατανόηση τόσο πρακτικών θεμάτων
βοηθώντας τους συμμετέχοντες να τα κάνουν κτήμα
τους.

Η κ. Μαρία Γαβουνέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τον κύκλο των πανεπιστημιακών εισηγητών έκλεισε
η κ. Μαρία Γαβουνέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία σε
δύο δίωρες εισηγήσεις μπόρεσε να δώσει το στίγμα
της Διεθνούς Διαιτησίας και να καταστήσει το Ν.
2735/99 ένα χρήσιμο και κατανοητό εργαλείο στα
χέρια των συμμετεχόντων, προσφέροντάς τους μια
ολοκληρωμένη άποψη για το θεσμό και τις λειτουργίες του με τις ιδιαιτερότητες που προσδίδει το διεθνές πεδίο.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο κ. Ιωάννης Δρυλλεράκης, Managing Senior Partner της Δικηγορικής Εταιρίας «Δρυλλεράκης και
Συνεργάτες

Βαρύνουσα ήταν η παρουσία του κ. Ιωάννη Δρυλλεράκη, ενός σπουδαίου νομικού με μακρόχρονη και
ξεχωριστή πείρα στη διαιτητική επίλυση, Managing
Senior Partner της Δικηγορικής Εταιρίας «Δρυλλεράκης και Συνεργάτες», ο οποίος αναφέρθηκε στους
λόγους για τους οποίους η διαιτησία πρέπει να αποτελεί πρωταρχική επιλογή, και δη η Διαιτησία υπό την
αιγίδα του ΕΒΕΑ. Η οπτική και η επιχειρηματολογία
του γύρω από το θέμα αυτό έδωσε κίνητρο σε όλους
για την προώθηση του θεσμού αλλά και αφορμή για
προβληματισμό για τους τρόπους να καμφθούν πιθανές αντιρρήσεις συναδέλφων.

Ο κ. Σταύρος Βαρδαλάς

Πάντοτε παρών ο κ. Σταύρος Βαρδαλάς, Νομικός
Σύμβουλος του ΕΒΕΑ και Ταμίας του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., σε
όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου αποτελώντας μια
αστείρευτη πηγή γνώσης και εμπειρίας. Ο κ. Βαρδαλάς συνέδραμε το Σεμινάριο με δύο εισηγήσεις
του, η πρώτη εκ των οποίων περιέγραψε τις ιστορικές καταβολές της διαιτητικής επίλυσης, ενώ στην

κεντρική του εισήγηση αναφέρθηκε σε ένα θέμα
εξαιρετικά σημαντικό, τόσο για την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας, όσο και για την περάτωσή της
με την έκδοση της διαιτητικής αποφάσεως, τα έξοδα
της διαιτητικής αποφάσεως. Η πολυετής ενασχόλησή του με τη διαιτησία, και δη τη Διαιτησία του Π.Δ.
31/1979, εισήγαγε τους συμμετέχοντες στον κόσμο
της επιμελητηριακής διαιτησίας και των ωφελειών
της και ο κ. Βαρδαλάς έλυσε κάθε απορία που ανέκυπτε σχετικά με ο Π.Δ. και τις διαφορές του με τον
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια
του Σεμιναρίου.

Ο κ. Ιωάννης Δαμηλάκης αναλύει θέματα της Μόνιμης Θεσμικής Διαιτησίας του ΕΒΕΑ

Ξεχωριστή ήταν η εισήγηση φυσικά για το Προεδρικό Διάταγμα 31/1979 που ρυθμίζει την Διαιτησία
του ΕΒΕΑ και για την οποία το Επιμελητήριο είχε την
χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει έναν άλλο εξαιρετικό εκπρόσωπο του δικηγορικού επαγγέλματος,
τον κ. Ιωάννη Δαμηλάκη, Senior Partner της Δικηγορικής Εταιρίας «Δρυλλεράκης και Συνεργάτες»,
μέλος του Δ.Σ. του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. και έναν εκ των 100
Διαιτητών του Καταλόγου. Ο κ. Δαμηλάκης σχολίασε κατ’ άρθρο το Π.Δ. και σκιαγράφησε ολόκληρο το
πλαίσιο της Μόνιμης Θεσμικής Διαιτησίας του ΕΒΕΑ,
ένα θεμελιώδες κεφάλαιο αυτού του σεμιναρίου. Η
εισήγησή του κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της και ο κ. Δαμηλάκης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που ανέκυψαν με πληρότητα, σαφήνεια και φυσικά με την
γλαφυρότητα που πάντοτε διακρίνει το λόγο του.
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στές εισηγήσεις τους, όσο και συνδυαστικά συμπληρώνοντας ιδανικά η μία την άλλη, αλλά και καθ’ όλη
τη διάρκεια των δύο εβδομάδων του Σεμιναρίου, οι
δύο έμπειρες Διαιτήτριες του Καταλόγου Διαιτητών
του ΕΒΕΑ αποτέλεσαν τους κινητήριους μοχλούς και
κάλυψαν κάθε πτυχή της διαιτητικής επίλυσης διαφορών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Από δεξία οι κ.κ. Αλεξία Κουκκουλλή και Σταυρούλα Μοσχίδου.

Πέραν των εισηγήσεων επί ειδικότερων θεμάτων,
τον βασικό κορμό της ύλης του Σεμιναρίου αποτέλεσε η κατ’ άρθρον ανάλυση του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, από την οποία η κ. Κουκκουλλή και η κ.
Μοσχίδου παρουσίασαν τη διαιτητική διαδικασία με
λεπτομέρεια, από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα,
απαντώντας στις πράγματι καταιγιστικές ερωτήσεις
των συμμετεχόντων. Όπως και σε προηγούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στο
ΕΒΕΑ υπό την εποπτεία της κ. Κουκκουλλή και την πολύτιμη συνδρομή της κ. Μοσχίδου, τόσο στις ξεχωρι-

Ο κ. Δημήτρης Τσικρικάς κατά τη διάρκεια της εισήγησής του.
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Σε όλη αυτή την πορεία των δύο εβδομάδων που
διήρκεσε το Σεμινάριο, το ανθρώπινο δυναμικό
του Επιμελητηρίου ενέκυψε με ζήλο στην πραγμάτωσή του, ενώ τόσο ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Διαιτησιών, κ. Χρήστος Παναγόπουλος, όσο και η
Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού, κ. Σταυρούλα Μωρογιώργα, με την πολύτιμη
συμβολή των κ.κ. Ελευθερίας Παπαθανασίου και
Βασιλικής Σωπήλη, ήταν πάντοτε παρόντες τόσο με
τις εισηγήσεις τους προσφέροντας τις γνώσεις τους
επί όλων των διαδικαστικών θεμάτων, όσο και με την
αμέριστη συμπαράστασή τους στην οργάνωση του
Σεμιναρίου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Από αριστερά: η κ. Σταυρούλα Μωρογιώργα, ο κ. Χρήστος Παναγόπουλος και η κ. Στέλλα Σταρρά. Οι άνθρωποι του ΕΒΕΑ συνέβαλαν τα μέγιστα στην οργάνωση και την διεξαγωγή του Σεμιναρίου.

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη περιγραφή του Σεμιναρίου, δε θα μπορούσε να παραλειφθεί η αναφορά
στην ξεχωριστή παρουσία των συμμετεχόντων στο
σεμινάριο, νομικών και μη, οι οποίοι δημιούργησαν μια φιλική ατμόσφαιρα προσανατολισμένη στη

Η κ. Αλεξία Κουκκουλλή, Επιστημονική Υπεύθυνη
του Σεμιναρίου, μετά το πέρας τού ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που την πρόσκληση
του ΕΒΕΑ αποδέχτηκαν οι κορυφαίοι στον τομέα
εισηγητές και η διεξαγωγή του 1ου Πρότυπου Εκ-

γνώση και την ανταλλαγή εμπειριών. Με το υψηλό
επίπεδο γνώσεων, τη διάθεσή και την πραγματική
συμμετοχή τους συνέβαλαν στην επιτυχή πορεία και
έκβαση του Σεμιναρίου, η οποία δε θα ήταν εξασφαλισμένη διαφορετικά.

παιδευτικού Σεμιναρίου για τη Διαιτησία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η θερμή υποδοχή των συμμετεχόντων αλλά και η απήχηση που αυτό είχε στον
επιχειρηματικό κόσμο μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και να πραγματοποιήσουμε ανάλογες προσπάθειες τόσο υψηλού επιπέδου και στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον κ. Πρόεδρο του ΕΒΕΑ για τη στήριξη, τους ξεχωριστούς εισηγητές για την μοναδική συμβολή
τους, κάθε έναν από τους συμμετέχοντες για την
παρουσία τους αλλά και όλο το προσωπικό του
ΕΒΕΑ για την εξαιρετική μας συνύπαρξη όλες αυτές τις ημέρες.»
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Σχολική
Διαμεσολάβηση:
Ναι, υπάρχει
ευτυχία, που να
κόβεται στα τρία!!!
Το project στο 2ο Γενικό
Λύκειο Φλώρινας
Οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών δεν
αφορούν μόνο τη νομική και την επιχειρηματική
πραγματικότητα, αλλά τα ιδιαίτερα και ευρύτερα
στοιχεία που τις διακρίνουν παρέχουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε διαφορετικές εκφάνσεις της
ζωής μας.
Η κοινωνική προέκταση των μεθόδων αυτών, και δη
της διαμεσολάβησης, γίνεται εμφανής στο σχολικό
περιβάλλον με τη μορφή της σχολικής διαμεσολάβησης να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.
Στις μικρογραφίες της κοινωνίας μας, οι καυγάδες,
οι συγκρούσεις και οι εντάσεις μεταξύ των μαθητών
μπορούν να λύνονται ειρηνικά και αποτελεσματικά,
ώστε τα παιδιά να μη γίνονται κοινωνοί βίαιων συμπεριφορών επανειλημμένα.
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Η σχολική διαμεσολάβηση επενδύει πολύπλευρα
στην κατανόηση, την αποδοχή και την ομοψυχία, κυρίως όμως επενδύει στο μέλλον, αξιοποιώντας τους
ίδιους τους εμπλεκόμενους σε μία διαφορά.
Στο πλαίσιο αυτό και επιθυμώντας να επενδύσουν σε
αυτό το μέλλον, δηλαδή στα παιδιά, δημιουργήθηκε
το project που πραγματοποιήθηκε στο 2ο Γενικό
Λύκειο Φλώρινας «Σχολική Διαμεσολάβηση – Ναι,
υπάρχει ευτυχία, που να κόβεται στα τρία!!!» υπό την
εποπτεία του κ. Γεώργιου Ιορδανίδη, Αναπληρωτή
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
μαζί με ομάδα φοιτητριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.
Τόσο ο σχεδιασμός, όσο και η εκτέλεση ήταν έργο
της κ. Ελεονώρας Μπέσσα, Δασκάλας-ΔικηγόρουΔιαμεσολαβήτριας, η οποία έχει εγκύψει στο ζήτημα
με ξεχωριστό ζήλο και το κατέχει όσο κανείς με πολλαπλές ιδιότητες και η οποία με συνεχή ενημέρωση
έχει καταφέρει να παραμένει πρωτοπόρος.
Η παρουσίαση του προγράμματος έλαβε χώρα σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24
Ιουνίου 2015 στο Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής
Σχολής Φλώρινας και με τη συμμετοχή τους την τίμησαν τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές του
2ου Λυκείου Φλώρινας, όπως και αρκετοί διαμεσολαβητές από διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ

Η παρουσία της κ. Αλεξίας Κουκκουλλή, Δικηγόρου,
Διαιτητού, Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών και Γενικής Γραμματέως του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. σήμανε και την
αρωγή του Ινστιτούτου, στο οποίο συγκεντρώνονται
εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες μπορούν να υλοποιήσουν τις επιδιώξεις αυτές και να κινητοποιήσουν
τους κατάλληλους φορείς και μηχανισμούς για την
επίτευξη των στόχων που τίθενται, όπως η σχολική
διαμεσολάβηση , η οποία αποτελεί έναν εκ των κοινωνικών στόχων του.

Ενώ κατέστησε σαφή τα κίνητρα και τους στόχους
του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. για τη σχολική διαμεσολάβηση:
«Στο Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., εκτός από την προώθηση των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφόρων, οι
οποίες δύνανται να συμβάλλουν στην υγιή επιχειρηματικότητα και τον εξορθολογισμό των συναλλαγών,
επιλέγουμε να πραγματευτούμε κάθε πτυχή της σχολικής διαμεσολάβησης με στόχο να συνδράμουμε
τα παιδιά τα οποία θα είναι οι πολίτες του μέλλοντος.
Και πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η βία στο σχολείο,
θα φέρει βία στο πανεπιστήμιο και θα ακολουθήσει η βία στο χώρο εργασίας και στην οικογένεια. Ο
μαθητής του σήμερα είναι ο φοιτητής του αύριο, ο
εργαζόμενος ή ο επιχειρηματίας του μεθαύριο και
ακόμη σημαντικότερο ο σύζυγος και έτι περισσότερο πατέρας.»
Ας ευχηθούμε πως ανάλογες προσπάθειες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται στο μέλλον, ώστε να δοθεί
περαιτέρω ώθηση στο θεσμό της σχολικής διαμεσολάβησης του οποίου τα αποτελέσματα μπορούν να
λειτουργήσουν ευεργετικά για το σύνολο της κοινωνίας μας.

Αλεξία Κουκκουλλή

Η κ. Κουκκουλλή στην παρέμβασή της επεσήμανε:
«Στην κρίσιμη χρονική συγκυρία την οποία διανύουμε και βιώνουμε έχει τεράστια σημασία να αφοσιωθούμε και να μεριμνήσουμε για τα παιδιά που αποτελούν τα θύματα αυτής της κρίσης, η οποία τους έχει
στερήσει την ανεμελιά. Η οικονομική κρίση αποτελεί
τον παράγοντα εκείνο που μπορεί να εντείνει τα περιστατικά βίας στο σχολείο καθώς, αφενός οι γονείς
δεν έχουν το περιθώριο, την αντοχή ή τα αντανακλαστικά για να αναγνωρίσουν τα σημάδια στη συμπεριφορά των παιδιών τους, τα οποία είτε εκτονώνουν
την ψυχική τους φόρτιση με την άσκηση βίας, είτε
κλείνονται ακόμη περισσότερο στον εαυτό τους, με
τις πιθανότητες να καταστούν θύματα ενδοσχολικής
βίας ολοένα αυξανόμενες. Διεθνώς η απάντηση, η
λύση, είναι η σχολική διαμεσολάβηση.»
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Ιωάννης Δρυλλεράκης
50 Χρόνια Δικηγορίας
Την 14η Μαΐου 2015 σύσσωμος ο δικηγορικός, επιχειρηματικός και πολιτικός κόσμος συγκεντρώθηκε στην αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής
για να τιμήσει με την παρουσία και το χειροκρότημά του μια εμβληματική μορφή της δικηγορίας και της νομικής επιστήμης.
Ο κ. Ιωάννης Δρυλλεράκης θέλησε να γιορτάσει μεταξύ φίλων, συνεργατών και συνοδοιπόρων στη σπουδαία σταδιοδρομία του, τα 50 χρόνια δικηγορίας και συγγραφής με αφορμή την εορταστική έκδοση «ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ – ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ προς τιμήν Ιωάννη Δρυλλεράκη», την οποία
προλόγισαν αγαπημένοι φίλοι του και συνεργάτες, μεταξύ των οποίων
καθηγητές της Νομικής Σχολής Αθηνών και νομικοί.
Ο τιμητικός αυτός τόμος αποτελεί ένα θαυμάσιο νομικό έργο που συντίθεται από μία σειρά άρθρων και μελετών
γύρω από εξειδικευμένα θέματα που καλύπτουν ζητήματα φορολογικού, πτωχευτικού, διοικητικού, εταιρικού δικαίου, δικαίου του ανταγωνισμού, κ.ά., από σπουδαίους συγγραφείς που προερχόμενους από τον πανεπιστημιακό
χώρο, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.
Μεταξύ των εξαιρετικών αυτών άρθρων μπορεί κανείς να διαβάσει και άρθρα με θέμα τη Διαιτησία, με την οποία
το όνομα του κ. Δρυλλεράκη έχει συνδεθεί άρρηκτα όλα αυτά τα χρόνια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς μάλιστα αποτελεί έναν εκ των διαιτητών του ICSID γεγονός που αποδεικνύει εμπράκτως την αναγνώριση-επικύρωση
των όσων έχει συμβάλει στο θεσμό της Διαιτησίας.
Η σύμπραξη όλων αυτών των σπουδαίων νομικών για πρώτη φορά σε ένα συλλογικό έργο όπως το προκείμενο,
καταδεικνύει το σεβασμό και την εκτίμηση που εμπνέει το πρόσωπο, το συνολικό έργο και η προσφορά του κ.
Ιωάννη Δρυλλεράκη στους εκπροσώπους και τους φορείς του δικηγορικού επαγγέλματος και εν γένει της νομικής
επιστήμης.
Με κινητήρια δύναμη τη δίψα για μάθηση και δημιουργία, όπως ανέφερε ο ίδιος στην ευχαριστήρια ομιλία του,
χωρίς ποτέ να επαναπαυθεί στα όσα σπουδαία είχε επιτύχει, υπηρετώντας την πρόοδο και όντας αφοσιωμένος
στο γενικό καλό μέσα από τη μεταλαμπάδευση των γνώσεων του και μέσα από την ενθάρρυνση των νέων γενεών,
αποτελεί έναν σπουδαίο δάσκαλο για όσους εργάστηκαν και εργάζονται κοντά του.
Η αξιοθαύμαστη πορεία του περιλαμβάνει τη θητεία του ως Διευθυντής των Νομικών Υπηρεσιών των εταιρειών
του Ομίλου «EXXON» στην Ελλάδα για πάνω από 15 έτη και αργότερα της εταιρείας πετρελαιοειδών SHELLL για
περίπου μία δεκαετία.
Ταυτόχρονα, ο αεικίνητος εμπνευστής και δημιουργός μιας εκ των μεγαλυτέρων δικηγορικών εταιρειών της χώρας, ο υιός εκπαιδευτικών από το Λασίθι της Κρήτης, ανέδειξε τη
συμβουλευτική δικηγορία και την οδήγησε στη θέση που της αξίζει δίπλα στη μάχιμη,
διαβλέποντας ίσως, θα έλεγε κανείς, το μέλλον της νομικής πράξης, άμεσα και αποτελεσματικά προσαρμοζόμενος στις καταιγιστικές αλλαγές των τελευταίων δύο δεκαετιών.
Για όλα τα παραπάνω, για την πορεία και το έργο του κ. Δρυλλεράκη, μίλησαν ενώπιον μίας κατάμεστης αίθουσας από περισσότερους από χίλιους φίλους και συνεργάτες
του, τόσο τα εκλεκτά μέλη της Επιτροπής που ανέλαβαν το έργο της εκδόσεως του βι-
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ΑΡΘΡΟ

βλίου, όσο και ο επί 40 χρόνια φίλος και συνεργάτης του στη Δικηγορικής τους Εταιρεία Senior Partner – Firm
Administrator, κ. Ιωάννης Δαμηλάκης πολύπειρος διαιτητής και αξιολογότατος δικηγόρος με εκτεταμένη εμπειρία,
τόσο ως Διαιτητής, όσο και ως Επιδιατητής εν γένει, αλλά και εις εκ των 100 προσώπων του Καταλόγου Διαιτητών
του ΕΒΕΑ.
Κλείνοντας την ευχαριστήρια ομιλία του και εμφανώς συγκινημένος, ο κ. Δρυλλεράκης, έδωσε το στίγμα της εκδήλωσης και κοιτώντας για ακόμη μία φορά προς το μέλλον, ανέφερε: «τον αγώνα τον καλό ηγώνισμαι, τον αγώνα
τον καλό αγωνίζομαι και θα συνεχίσω το δρόμο τον καλό, όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μου, είτε μέσα, είτε έξω
από το νομικό επάγγελμα, όσο μπορώ να υπηρετώ αυτούς που με χρειάζονται και μπορώ να συνεισφέρω στις
δικές τους προσπάθειες δημιουργίας».
Εμείς του ευχόμαστε πολλά ακόμα έτη ευημερίας και δημιουργικότητας, παραμένοντας καθοδηγητής νέων ανθρώπων, εμπνέοντας συνεργάτες και φίλους και προσφέροντας στη νομική επιστήμη και πράξη, όπως μόνο εκείνος ξέρει.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ
Ο κ. Ιωάννης Δαμηλάκης, Senior Partner
– Firm Administrator της Δικ. Εταιρείας
«Δρυλλεράκης και Συνεργάτες» επί σαράντα έτη, μίλησε για τον αγαπητό του φίλο
και συνεργάτη.
Για τον Ιωάννη Δρυλλεράκη: «Τα περίπου 40
χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης συνεργασίας
και συνύπαρξής μας, μου επιτρέπουν να έχω
ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα για την προσωπικότητά του και την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του.
Πολυσχιδής η δραστηριότητά του πάντοτε μέσα στα πλαίσια των επιστημονικών και επαγγελματικών του ενδιαφερόντων. Η γνώση του αντικειμένου και της Επιστήμης που υπηρετεί, η παραγωγική του σκέψη, που οδηγεί στο
ζητούμενο πρακτικό αποτέλεσμα χωρίς ενασχολήσεις με το περιττό, ο μοναδικός επαγγελματισμός του, η εργατικότητά του, , η πολυμέρειά του, είναι μεγέθη – και το υπογραμμίζω αυτό - μη συνήθως συναντώμενα. Χωρίς ενδοιασμό και, ειλικρινά, χωρίς υπερβολή λέω ότι ο Γιάννης ο Δρυλλεράκης θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για
όλους τους νέους -συναδέλφους και μη- που θέλουν να διαγράψουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία».
Για την κοινή τους πορεία: «Με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων δικηγορίας του ξεχωριστού φίλου, του εξαιρετικού νομικού, του συναδέλφου, του επί 10ετίες συνεργάτη και συνεταίρου Γιάννη Δρυλλεράκη, γυρίζω πίσω 38
χρόνια (στο 1977) όταν, πολύ νέος τότε δικηγόρος, ξεκινούσα τη συνεργασία μου μαζί του. Την προσπάθεια (σ.σ.
δημιουργίας και εξέλιξης του Δικηγορικού τους γραφείου και μετέπειτα της Δικηγορικής Εταιρείας) εγώ, όπως
και οι παλαιότεροι συνάδελφοι, τη ζήσαμε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, γιατί μοιραστήκαμε μαζί του το «χτίσιμο» του
γραφείου μας και της μετεξέλιξής του στη σημερινή μορφή της Δικηγορικής Εταιρείας.»
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Εναλλακτικά,
μεθοδικά και ευέλικτα!
Το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
(Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) προάγει, αναδεικνύει, διαδίδει και προωθεί τη Διαιτησία και
τις άλλες εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών στους πολίτες, στις
επιχειρήσεις και εν γένει στο κοινωνικό σύνολο.
Επισκεφθείτε τη νέα του ιστοσελίδα που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοικτή πλατφόρμα ενημέρωσης και ιδεών για όλους εκείνους που θέλουν να
αντλήσουν πληροφορίες και να μοιραστούν σκέψεις για τη Διαιτησία, τη Διαμεσολάβηση και τις άλλες μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα
Τηλ.: 210 3624341, 210 3382311, 210 3382310, Fax: 210 3624341

www.idemed.gr
Διευθυντής: Χρήστος Παναγόπουλος

